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21.10.2015 A8-0300/2 

Amendamentul  2 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 3 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(3) În ultimele decenii, internetul s-a dezvoltat 

ca o platformă deschisă de inovare cu puține 

obstacole în calea accesului utilizatorilor finali, 

al furnizorilor de conținut, de aplicații și de 

servicii și al furnizorilor de servicii de acces la 

internet. Cadrul de reglementare existent 

vizează să promoveze capacitatea utilizatorilor 

finali de a accesa și a distribui informații sau 

de a utiliza aplicațiile și serviciile dorite. Cu 

toate acestea, un număr important de utilizatori 

finali sunt afectați de practici de gestionare a 

traficului care blochează sau încetinesc 

anumite aplicații sau servicii. Aceste tendințe 

impun adoptarea unor norme comune la nivelul 

Uniunii pentru a asigura un internet deschis și a 

evita fragmentarea pieței interne care rezultă 

din măsurile adoptate în fiecare stat membru. 

(3) În ultimele decenii, internetul s-a dezvoltat 

ca o platformă deschisă de inovare cu puține 

obstacole în calea accesului utilizatorilor finali, 

al furnizorilor de conținut, de aplicații și de 

servicii și al furnizorilor de servicii de acces la 

internet. Principiul „neutralității rețelei” în 

internetul deschis semnifică că toate tipurile 

de trafic ar trebui tratate în mod egal, fără 

discriminări, restricții sau interferențe, 

indiferent de expeditor, destinatar, tip, 

conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație. 

După cum se menționează în Rezoluția 

Parlamentului European din 

17 noiembrie 2011 referitoare la internetul 

deschis și neutralitatea rețelei în Europa, 

caracterul deschis al internetului a 

reprezentat un factor motor esențial al 

competitivității, dezvoltării economice și 

sociale și inovării - ceea ce a condus la 

niveluri spectaculoase de dezvoltare a 

aplicațiilor, conținutului și serviciilor online - 

și, prin urmare, un factor al creșterii ofertei și 

cererii de conținuturi și servicii, iar internetul 

a devenit un accelerator major al circulației 

libere a cunoștințelor, ideilor și informațiilor, 

inclusiv în țările cu acces limitat la mijloace 

de comunicare independente. Cadrul de 

reglementare existent vizează să promoveze 

capacitatea utilizatorilor finali de a accesa și a 
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distribui informații sau de a utiliza aplicațiile și 

serviciile dorite. Cu toate acestea, un număr 

important de utilizatori finali sunt afectați de 

practici de gestionare a traficului care 

blochează sau încetinesc anumite aplicații sau 

servicii. Aceste tendințe impun adoptarea unor 

norme comune la nivelul Uniunii pentru a 

asigura un internet deschis și a evita 

fragmentarea pieței interne care rezultă din 

măsurile adoptate în fiecare stat membru. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Amendamentul  3 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 7 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(7) În vederea exercitării dreptului de a avea 

acces și de a distribui informații și conținut și 

de a utiliza și a pune la dispoziție aplicațiile și 

serviciile dorite, utilizatorii finali ar trebui să 

aibă libertatea de a conveni cu furnizorii de 

servicii de acces la internet cu privire la tarifele 

privind volumele de date și vitezele specifice 

serviciilor de acces la internet. Astfel de 

acorduri, precum și toate practicile comerciale 

ale furnizorilor de servicii de acces la internet, 

nu ar trebui să limiteze exercitarea drepturilor 

menționate și, prin urmare, să eludeze 

dispozițiile prezentului regulament privind 

garantarea accesului la internetul deschis. 

Autoritățile naționale de reglementare și alte 

autorități competente ar trebui să fie abilitate să 

intervină împotriva acordurilor sau a practicilor 

comerciale care, având în vedere amploarea 

lor, conduc la situații în care posibilitatea de 

alegere a utilizatorilor finali este redusă 

semnificativ în practică. În acest scop, 

evaluarea acordurilor și a practicilor 

comerciale ar trebui, printre altele, să țină 

seama de pozițiile de piață respective ale 

furnizorilor de servicii de acces la internet și 

ale furnizorilor de conținut, de aplicații și de 

servicii, în cauză. Autoritățile naționale de 

reglementare și alte autorități competente ar 

trebui să fie obligate, ca parte a funcției lor de 

monitorizare și de aplicare, să intervină atunci 

(7) În vederea exercitării dreptului de a avea 

acces și de a distribui informații și conținut și 

de a utiliza și a pune la dispoziție aplicațiile și 

serviciile dorite, utilizatorii finali ar trebui să 

aibă libertatea de a conveni cu furnizorii de 

servicii de acces la internet cu privire la tarifele 

privind volumele de date și vitezele specifice 

serviciilor de acces la internet. Astfel de 

acorduri, precum și toate practicile comerciale 

ale furnizorilor de servicii de acces la internet, 

nu ar trebui să limiteze exercitarea drepturilor 

menționate și, prin urmare, să eludeze 

dispozițiile prezentului regulament privind 

garantarea accesului la internetul deschis. 

Autoritățile naționale de reglementare și alte 

autorități competente ar trebui să fie abilitate să 

intervină împotriva acordurilor sau a practicilor 

comerciale care conduc la situații în care 

posibilitatea de alegere a utilizatorilor finali 

este redusă semnificativ în practică. 

Autoritățile naționale de reglementare și alte 

autorități competente ar trebui să fie obligate, 

ca parte a funcției lor de monitorizare și de 

aplicare, să intervină atunci când acordurile sau 

practicile comerciale ar determina subminarea 

esenței drepturilor utilizatorilor finali. 
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când acordurile sau practicile comerciale ar 

determina subminarea esenței drepturilor 

utilizatorilor finali. 

Or. en 

 

Justificare 

Aceasta readuce textul în concordanță cu poziția Parlamentului în primă lectură, cf. considerentele 

47-49, articolul 23 alineatul (5) și articolul 24. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Amendamentul  4 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 9 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(9) Obiectivul gestionării rezonabile a 

traficului urmărește să contribuie la o utilizare 

eficientă a resurselor rețelelor, precum și la o 

optimizare a calității globale de transport care 

să răspundă la cerințele de calitate tehnică a 

serviciului obiectiv diferite referitoare la 

categorii specifice de trafic, și, prin urmare, la 

conținutul, aplicațiile și serviciile transmise. 

Măsurile rezonabile de gestionare a traficului 

aplicate de furnizorii de servicii de acces la 

internet ar trebui să fie transparente, 

nediscriminatorii și proporționale și nu ar 

trebui să se bazeze pe considerații de ordin 

comercial. Cerința ca măsurile de gestionare a 

traficului să nu fie discriminatorii nu împiedică 

furnizorii de servicii de acces la internet să 

pună în aplicare, în vederea optimizării calității 

globale a transmiterii, măsuri de gestionare a 

traficului care să facă distincția între categorii 

de trafic obiectiv diferite. Pentru a optimiza 

calitatea globală și experiența utilizatorilor, 

orice astfel de distincție ar trebui să fie permisă 

doar pe baza cerințelor tehnice de calitate a 

serviciului obiectiv diferite (de exemplu în 

ceea ce privește timpul de latență, variația 

întârzierii de transfer a pachetelor de date, 

pierderea pachetelor de date și lărgimea de 

bandă) ale anumitor categorii de trafic și nu 

pe baza unor considerente de ordin comercial. 

Astfel de măsuri care fac distincție ar trebui să 

(9) Obiectivul gestionării rezonabile a 

traficului urmărește să contribuie la o utilizare 

eficientă a resurselor rețelelor, precum și la o 

optimizare a calității globale de transport care 

să răspundă cerințelor obiective legate de 

trafic, și, prin urmare, de conținutul, aplicațiile 

și serviciile transmise. Măsurile rezonabile de 

gestionare a traficului aplicate de furnizorii de 

servicii de acces la internet ar trebui să fie 

transparente, nediscriminatorii și proporționale 

și nu ar trebui să se bazeze pe considerații de 

ordin comercial. Cerința ca măsurile de 

gestionare a traficului să nu fie discriminatorii 

nu împiedică furnizorii de servicii de acces la 

internet să pună în aplicare, în vederea 

optimizării calității globale a transmiterii, 

măsuri de gestionare a traficului. Pentru a 

optimiza calitatea globală și experiența 

utilizatorilor, orice măsură de gestioare a 

traficului ar trebui să fie permisă doar pe baza 

unor cerințe obiectiv diferite (de exemplu în 

ceea ce privește timpul de latență, variația 

întârzierii de transfer a pachetelor de date, 

pierderea pachetelor de date și lărgimea de 

bandă) și nu pe baza unor considerente de 

ordin comercial. Astfel de măsuri ar trebui să 

fie proporționale în raport cu scopul specific al 

managementului rețelei respective. Astfel de 

măsuri nu ar trebui să fie menținute în vigoare 
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fie proporționale în raport cu scopul 

optimizării calității globale și ar trebui să 

trateze traficul echivalent în mod egal. Astfel 

de măsuri nu ar trebui să fie menținute în 

vigoare mai mult decât este necesar. 

mai mult decât este necesar. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul propus creează o concordanță cu articolul 3 alineatul (3) litera (c) convenit în trilog. 

El reflectă atât sensul propunerii inițiale a Comisiei pentru articolul 23.5, cât și al amendamentului 

adoptat de Parlament la același articol. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Amendamentul  5 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 15 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(15) În al treilea rând, astfel de măsuri care 

depășesc măsurile rezonabile de gestionare a 

traficului ar putea fi, de asemenea, necesare în 

vederea prevenirii congestionării iminente a 

rețelei, și anume în situații în care 

congestionarea este pe cale să se 

materializeze, și pentru atenuarea efectelor 

congestionării rețelelor, cu condiția ca o astfel 

de congestie să se producă doar temporar sau 

în condiții excepționale. Principiul 

proporționalității impune ca măsurile de 

gestionare a traficului bazate pe această 

excepție să trateze în același fel categoriile de 

trafic echivalente. Congestionarea temporară ar 

trebui să fie interpretată ca referindu-se la 

situații specifice de scurtă durată, când o 

creștere bruscă a numărului de utilizatori în 

plus față de utilizatorii obișnuiți sau o creștere 

bruscă a cererii pentru anumite conținuturi, 

aplicații sau servicii poate depăși capacitatea 

de transmisie a unor elemente ale rețelei și 

poate face restul rețelei mai puțin reactivă. 

Congestionarea temporară poate apărea în 

special în rețelele mobile, care sunt supuse 

unor condiții mai variabile, cum ar fi obstrucții 

fizice, calitate redusă a recepției în interior sau 

un număr variabil de utilizatori activi care își 

schimbă locația. Deși poate fi previzibil că o 

astfel de congestionare temporară poate apărea, 

din când în când, în anumite puncte din rețea –

(15) În al treilea rând, astfel de măsuri care 

depășesc măsurile rezonabile de gestionare a 

traficului ar putea fi, de asemenea, necesare 

pentru atenuarea efectelor congestionării 

rețelelor, cu condiția ca o astfel de congestie să 

se producă doar temporar sau în condiții 

excepționale. Principiul proporționalității 

impune ca măsurile de gestionare a traficului 

bazate pe această excepție să trateze în același 

fel categoriile de trafic echivalente. 

Congestionarea temporară ar trebui să fie 

interpretată ca referindu-se la situații specifice 

de scurtă durată, când o creștere bruscă a 

numărului de utilizatori în plus față de 

utilizatorii obișnuiți sau o creștere bruscă a 

cererii pentru anumite conținuturi, aplicații sau 

servicii poate depăși capacitatea de transmisie 

a unor elemente ale rețelei și poate face restul 

rețelei mai puțin reactivă. Congestionarea 

temporară poate apărea în special în rețelele 

mobile, care sunt supuse unor condiții mai 

variabile, cum ar fi obstrucții fizice, calitate 

redusă a recepției în interior sau un număr 

variabil de utilizatori activi care își schimbă 

locația. Deși poate fi previzibil că o astfel de 

congestionare temporară poate apărea, din când 

în când, în anumite puncte din rețea – astfel 

încât să nu poată fi considerată excepțională – 

poate să nu se repete atât de frecvent sau pe 

perioade atât de lungi încât o lărgire a 
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 astfel încât să nu poată fi considerată 

excepțională – poate să nu se repete atât de 

frecvent sau pe perioade atât de lungi încât o 

lărgire a capacității să fie justificată din punct 

de vedere economic. Congestionarea 

excepțională ar trebui să fie interpretată ca 

referindu-se la situații de congestionare 

imprevizibile și inevitabile, atât pentru rețelele 

mobile, cât și pentru cele fixe. Aceste situații 

pot fi provocate, de exemplu, de o defecțiune 

tehnică, cum ar fi o întrerupere a serviciului 

datorată defectării cablurilor sau a altor 

elemente de infrastructură, de schimbări 

neașteptate în rutarea traficului sau de creșterea 

semnificativă a traficului din rețea ca urmare a 

unei urgențe sau a altor situații care nu depind 

de furnizorul de servicii de acces la internet. 

Astfel de probleme de congestionare sunt 

susceptibile să se producă rar, dar pot fi grave 

și nu sunt neapărat de scurtă durată. 

Necesitatea de a aplica măsuri de gestionare a 

traficului care depășesc cadrul măsurilor 

rezonabile de gestionare a traficului,pentru a 

preveni sau a reduce efectele congestionării 

temporare sau excepționale a rețelei, nu ar 

trebui să ofere furnizorilor de servicii de acces 

la internet posibilitatea de a eluda interdicția 

generală privind blocarea, încetinirea, 

modificarea, restricționarea, imixtiunea cu, 

degradarea sau discriminarea între anumite 

conținuturi, aplicații sau servicii, sau între 

categorii specifice ale acestora. Congestionări 

ale rețelei recurente și care durează mai mult, 

care nu sunt nici excepționale și nici temporare 

nu ar trebui să beneficieze de o astfel de 

excepție, ci ar trebui abordate, mai degrabă, 

prin extinderea capacității rețelelor. 

capacității să fie justificată din punct de vedere 

economic. Congestionarea excepțională ar 

trebui să fie interpretată ca referindu-se la 

situații de congestionare imprevizibile și 

inevitabile, atât pentru rețelele mobile, cât și 

pentru cele fixe. Aceste situații pot fi 

provocate, de exemplu, de o defecțiune 

tehnică, cum ar fi o întrerupere a serviciului 

datorată defectării cablurilor sau a altor 

elemente de infrastructură, de schimbări 

neașteptate în rutarea traficului sau de creșterea 

semnificativă a traficului din rețea ca urmare a 

unei urgențe sau a altor situații care nu depind 

de furnizorul de servicii de acces la internet. 

Astfel de probleme de congestionare sunt 

susceptibile să se producă rar, dar pot fi grave 

și nu sunt neapărat de scurtă durată. 

Necesitatea de a aplica măsuri de gestionare a 

traficului care depășesc cadrul măsurilor 

rezonabile de gestionare a traficului,pentru a 

preveni sau a reduce efectele congestionării 

temporare sau excepționale a rețelei, nu ar 

trebui să ofere furnizorilor de servicii de acces 

la internet posibilitatea de a eluda interdicția 

generală privind blocarea, încetinirea, 

modificarea, restricționarea, imixtiunea cu, 

degradarea sau discriminarea între anumite 

conținuturi, aplicații sau servicii, sau între 

categorii specifice ale acestora. 

Congestionările recurente și de durată mai 

lungă ale rețelei care nu sunt excepționale sau 

temporare nu ar trebui să beneficieze de o 

astfel de excepție, ci ar trebui soluționate mai 

degrabă prin extinderea capacității rețelelor. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul aduce textul în concordanță cu poziția în primă lectură a Parlamentului (articolul 23 

alineatul (5)). De remarcat este faptul că nici propunerea Comisiei, nici textul în primă lectură al 

Parlamentului nu se referă la „prevenirea congestionării”.  
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21.10.2015 A8-0300/6 

Amendamentul  6 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 16 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(16) Există cerere din partea furnizorilor de 

conținuturi, aplicații și servicii pentru a putea 

oferi servicii de comunicații electronice, altele 

decât serviciile de acces la internet, pentru care 

este necesar un nivel de calitate specific, care 

nu este asigurat de serviciile de acces la 

internet. Astfel de niveluri de calitate specifice 

sunt, de exemplu, cerute de unele servicii care 

răspund unui interes public sau de unele noi 

servicii de comunicații „machine-to-machine” 

(„servicii de comunicații M2M”). Furnizorii de 

comunicații electronice destinate publicului, 

inclusiv furnizorii de servicii de acces la 

internet și furnizorii de conținuturi, aplicații și 

servicii ar trebui, drept urmare, să aibă 

libertatea de a oferi alte servicii decât serviciile 

de acces la internet și care să fie optimizate 

pentru conținuturi, aplicații sau servicii 

specifice sau o combinație a acestora, în cazul 

în care optimizarea este necesară pentru a 

îndeplini cerințele cu privire la conținuturi, 

aplicații sau servicii pentru un anumit nivel de 

calitate. Autoritățile naționale de reglementare 

ar trebui să verifice dacă și în ce măsură 

această optimizare este necesară în mod 

obiectiv pentru a asigura una sau mai multe 

caracteristici specifice și esențiale ale 

conținuturilor, aplicațiilor sau serviciilor și 

pentru a permite o asigurare a calității 

corespunzătoare care să fie furnizată 

(16) Există cereri din partea furnizorilor de 

conținuturi, aplicații și servicii pentru a putea 

oferi și alte servicii de comunicații electronice, 

în afara serviciilor de acces la internet, pentru 

care este necesar un nivel de calitate specific, 

care nu poate fi asigurat de serviciile de acces 

la internet. Astfel de niveluri de calitate 

specifice sunt, de exemplu, esențiale pentru ca 

unele servicii care răspund unui interes public 

sau unele noi servicii de comunicații „machine-

to-machine” („servicii de comunicații M2M”) 

să poată funcționa. Furnizorii de comunicații 

electronice destinate publicului, inclusiv 

furnizorii de servicii de acces la internet și 

furnizorii de conținuturi, aplicații și servicii ar 

trebui, drept urmare, să aibă libertatea de a 

oferi acest tip de servicii, diferite de serviciile 

de acces la internet și optimizate pentru 

conținuturi, aplicații sau servicii specifice sau o 

combinație a acestora, în cazul în care 

optimizarea este esențială pentru a îndeplini 

cerințele cu privire la conținuturi, aplicații sau 

servicii pentru un anumit nivel de calitate. 

Autoritățile naționale de reglementare ar trebui 

să verifice dacă și în ce măsură această 

optimizare este necesară în mod obiectiv 

pentru a asigura funcționarea conținuturilor, 

aplicațiilor sau serviciilor, mai degrabă decât 

simpla acordare a priorității față de 

conținuturile, aplicațiile sau serviciile 
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utilizatorilor finali, mai degrabă decât simpla 

acordare a priorității generale față de 

conținuturile, aplicațiile sau serviciile 

comparabile disponibile prin intermediul 

serviciului de acces la internet și eludând prin 

aceasta dispozițiile privind măsurile de 

gestionare a traficului aplicabile serviciilor de 

acces la internet. 

comparabile disponibile prin intermediul 

serviciului de acces la internet și eludând prin 

aceasta dispozițiile privind măsurile de 

gestionare a traficului aplicabile serviciilor de 

acces la internet. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul ar restabili parțial poziția Parlamentului în prima lectură. Cf. articolul 23 alineatul 

(5) și articolul 24 alineatul (1). 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Amendamentul  7 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Considerentul 17 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(17) Pentru a evita furnizarea unor astfel de 

servicii adiționale cu un impact negativ asupra 

disponibilității sau a calității generale a 

serviciilor de acces la internet pentru 

utilizatorii finali, trebuie să fie asigurată o 

capacitate suficientă. Furnizorii de comunicații 

electronice destinate publicului, inclusiv 

furnizorii de servicii de acces la internet ar 

trebui, prin urmare, să ofere astfel de servicii 

adiționale sau să încheie acorduri 

corespunzătoare cu furnizori de conținuturi, 

aplicații sau servicii care facilitează astfel de 

servicii adiționale, numai în cazul în care 

capacitatea rețelei este suficientă pentru a le 

furniza în plus față de orice servicii de acces la 

internet furnizate. Dispozițiile din prezentul 

regulament referitoare la garantarea accesului 

la internetul deschis nu ar trebui să fie eludate 

prin intermediul altor servicii utilizabile sau 

oferite ca înlocuitor al serviciilor de acces la 

internet. Cu toate acestea, simplul fapt că 

serviciile pentru non-rezidențiali, cum ar fi 

rețelele private virtuale, ar putea, de asemenea, 

să ofere acces la internet nu ar trebui să 

permită ca acestea să fie considerate ca 

substitut al serviciului de acces la internet, cu 

condiția ca furnizarea acestui tip de acces la 

internet de către un furnizor de comunicații 

electronice destinate publicului respectă 

articolul 3 alineatele (1) - (4) din prezentul 

(17) Pentru a evita furnizarea unor astfel de 

servicii adiționale cu un impact negativ asupra 

disponibilității sau a calității generale a 

serviciilor de acces la internet pentru 

utilizatorii finali, trebuie să fie asigurată o 

capacitate suficientă. Furnizorii de comunicații 

electronice destinate publicului, inclusiv 

furnizorii de servicii de acces la internet ar 

trebui, prin urmare, să ofere astfel de servicii 

adiționale sau să încheie acorduri 

corespunzătoare cu furnizori de conținuturi, 

aplicații sau servicii care facilitează astfel de 

servicii adiționale, numai în cazul în care 

capacitatea rețelei este suficientă pentru a le 

furniza în plus față de orice servicii de acces la 

internet furnizate. Dispozițiile din prezentul 

regulament referitoare la garantarea accesului 

la internetul deschis nu ar trebui să fie eludate 

prin intermediul altor servicii utilizabile sau 

oferite ca înlocuitor al serviciilor de acces la 

internet sau al conținuturilor, aplicațiilor ori 

serviciilor disponibile prin serviciile de acces 

la internet. Cu toate acestea, simplul fapt că 

serviciile pentru non-rezidențiali, cum ar fi 

rețelele private virtuale, ar putea, de asemenea, 

să ofere acces la internet nu ar trebui să 

permită ca acestea să fie considerate ca 

substitut al serviciului de acces la internet, cu 

condiția ca furnizarea acestui tip de acces la 

internet de către un furnizor de comunicații 
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regulament și, prin urmare, nu poate fi 

considerat o eludare a dispozițiilor menționate. 

Furnizarea unor astfel de servicii, altele decât 

serviciile de acces la internet, nu ar trebui să fie 

în detrimentul disponibilității și a calității 

generale a serviciilor de acces la internet 

pentru utilizatorii finali. În rețelele de telefonie 

mobilă, volumul traficului într-o anumită 

celulă de comunicații radio este mai greu de 

anticipat, din cauza numărului variabil de 

utilizatorii finali activi și, din acest motiv, se 

poate produce un impact asupra calității 

serviciului de acces la internet pentru 

utilizatorii finali în situații imprevizibile. 

electronice destinate publicului respectă 

articolul 3 alineatele (1) - (4) din prezentul 

regulament și, prin urmare, nu poate fi 

considerat o eludare a dispozițiilor menționate. 

Furnizarea unor astfel de servicii, altele decât 

serviciile de acces la internet, nu ar trebui să fie 

în detrimentul disponibilității și a calității 

generale a serviciilor de acces la internet 

pentru utilizatorii finali. În rețelele de telefonie 

mobilă, volumul traficului într-o anumită 

celulă de comunicații radio este mai greu de 

anticipat, din cauza numărului variabil de 

utilizatorii finali activi și, din acest motiv, se 

poate produce un impact asupra calității 

serviciului de acces la internet pentru 

utilizatorii finali în situații imprevizibile. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul ar restabili parțial poziția Parlamentului în primă lectură. Cf. articolul 2 

alineatul (15), articolul 23 alineatul (5) și articolul 24 alineatul (1). 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Amendamentul  8 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1 a (nou) 

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

  (1a) „neutralitatea rețelei” este principiul 

conform căruia toate tipurile de trafic de 

internet sunt tratate în mod egal, fără 

discriminări, restricții sau interferențe, 

indiferent de expeditor, destinatar, tip, 

conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație;  

Or. en 

Justificare 

Amendamentul ar restabili poziția Parlamentului în primă lectură - articolul 2. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Amendamentul  9 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 2  

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

(2) „serviciu de acces la internet” înseamnă un 

serviciu de comunicații electronice destinat 

publicului care asigură accesul la internet și, 

astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate 

punctele terminale conectate la internet, 

indiferent de tehnologia de rețea și de 

echipamentele terminale utilizate. 

(2) „serviciu de acces la internet” înseamnă un 

serviciu de comunicații electronice disponibil 

pentru public care asigură accesul la internet în 

conformitate cu principiul neutralității rețelei 

și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate 

punctele terminale ale internetului, indiferent 

de tehnologia de rețea sau de echipamentele 

terminale utilizate. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul ar restabili poziția Parlamentului în primă lectură - articolul 2. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Amendamentul  10 

Michel Reimon 

în numele Grupului Verts/ALE 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Recomandare pentru a doua lectură A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Piața unică europeană a comunicațiilor electronice 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Poziția Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 2  

 

 

Poziția Consiliului Amendamentul 

2. Contractele între furnizorii de servicii de 

acces la internet și utilizatorii finali cu privire 

la caracteristicile și condițiile tehnice și 

comerciale ale serviciilor de acces la internet, 

cum ar fi prețul, volumele de date sau viteza, 

precum și orice practici comerciale utilizate de 

furnizorii de servicii de acces la internet nu 

limitează exercitarea drepturilor utilizatorilor 

finali prevăzute la alineatul (1). 

2. Contractele între furnizorii de servicii de 

acces la internet și utilizatorii finali cu privire 

la caracteristicile și condițiile tehnice și 

comerciale ale serviciilor de acces la internet, 

cum ar fi prețul, volumele de date sau viteza, 

precum și orice practici comerciale utilizate de 

furnizorii de servicii de acces la internet nu 

limitează exercitarea drepturilor utilizatorilor 

finali prevăzute la alineatul (1). Prezentul 

alineat nu împiedică statele membre să adopte 

reglementări adiționale cu privire la practica 

exceptării de la plafoanele de date a anumitor 

conținuturi, aplicații sau servicii ori categorii 

ale acestora. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul încearcă să creeze o convergență între diferitele poziții ale celor trei instituții și să 

reflecte intenția legislatorului. Amendamentul clarifică poziția convenită în cadrul trilogurilor 

informale. 

 

 

 


